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Voor het eerst:
priesterzegen op
Rosj Chodesj 
Op zondagmorgen 8 augustus hebben onze Kohaniem

voor het eerst Bierkat ha-Kohaniem (de priesterzegen)

uitgesproken op Rosj Chodesj (de viering van de

nieuwe Joodse maand). Met instemming van het

College van Parnassim heeft het Rabbinaat besloten

dat deze zegen ook op een Rosj Chodesj die op een

doordeweekse dag valt, wordt gezegd. Klik hier voor

het uitgebreide verslag van Ruben Vis, secretaris van

het NIK, over deze bijzondere gebeurtenis. 

Mr Visserplein 3    

1011 RD Amsterdam

E info@esnoga.com

T 020-6245351 

W esnoga.com
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Begin: 6 september 19:25
Einde: 8 september 20:54

Sjaniem rabot!

esnoga.amsterdam 

Kahal Kados Talmud

Tora - P.I.G.

EsnogaAmsterdam

Secretariaat

Bierkat ha-Kohaniem op Rosj Chodesj Eloel, zondagochtend 8 augustus. 
Foto: Naftali Schrijver. 

Redactie: Carine Cassuto, Vera Querido en Bar Vingerling

http://www.instagram.com/esnoga.amsterdam
https://www.facebook.com/secretaris.esnoga
https://www.youtube.com/user/esnogaamsterdam
https://www.esnoga.com/tefillien-en-doechenen-kohaniem-spreken-de-priesterzegen-uit-op-rosj-chodesj/


Rabbijn Serfaty over Rosj Hasjana

In Snoge beginnen de diensten van de Hoge Feestdagen met het gedicht Achot Ketana

van de middeleeuwse Spaanse voorzanger Abraham de Gerona. Rabbijn Serfaty licht

het gedicht toe. 
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Achot Ketana bestaat uit negen strofen, waarbij de eerste

acht als acrostichon de naam en functie van de auteur

bevatten: “Abraham Chazan”. Het refrein bevat de

woorden Tichlee sjana we’killeloteha, ofwel: "Moge het jaar

met haar vloeken eindigen". De negende en laatste strofe

bevat twee uitzonderingen. Het begint met het woord

Chizkoe en dus met de letter Chet, wat niet aansluit op

het acrostichon en het refrein neemt een onverwachte

wending aan in spiegelvorm: Tichlee sjana oe’wirchoteeha,

ofwel: "Moge het jaar met haar zegens aanvangen". 

Onze middeleeuwse dichters ondertekenden hun stukken vaak met hun naam, gevolgd

door het woord Chazak, Hebreeuws voor "sterk", in acrostichon. Dit was ook de bedoeling

van de auteur met het woord Chizkoe. Aangenomen wordt dat Chazak achter de naam

bedoeld is als levenszegen, in de zin van de gebruikelijke acroniemen נר"ו נ"י הי"ו ס"ט שליט"א.

Ik denk echter dat het bedoeld is als afsluiting van een liturgisch lied. De Mitswa om de

Tora op rol te schrijven, staat in Debariem (31, 19): “En thans schrijven jullie dit Lied op”.

De Midraasj (Beresjiet Raba 6, 9) vertelt dat God aan Jehosjoeang Chazak riep, na het

vervolledigen van de laatste verzen van Debariem. Hievan stamt ook ons gebruik waarbij

onze Snogeiros telkens bij het beëindigen van een Choemaasj hardop Chazak We’nitchazeek

roepen (Zie ook Samuel II, 10, 12).

Het gebruikte refrein, Tichlee sjana we’killeloteha, heeft de auteur ontleend aan een passage

in de Talmoed (Megila 31b), waarbij geleerd wordt dat wij jaarlijks de Parasa van Ki Tabo

lezen voor Rosj Hasjana, omdat die Parasa vloeken bevat en wij de Hoge Feestdagen willen

ingaan met de vloeken achter ons. Chazan Abraham de Gerona heeft zelf het spiegelbeeld

Tacheel sjana oe’wirchoteeha bedacht. Met die poëtische woorden uitgesproken, beginnen

wij in Snoge de avonddienst van Rosj Hasjana en blijft die uitgesproken hoop op een

gezegend jaar naklinken tot en met het verlaten van Snoge uitgaande Siemchat Tora. >>>

Rabbijn Serfaty in de Ma'amad.
Foto: Bar Vingerling. 



 

 

Dit jaar stond wereldwijd in het teken van corona, ondanks dat reeds ingaande Rosj

Hasjana vorig jaar, wij het aantal slachtoffers in de Benelux zienderogen zagen dalen van

honderden naar tientallen per dag. Meerdere factoren bepaalden de beleefde intensiteit

ervan: de maatregelen opgelegd door de politiek, de voorzorg vereist uit medisch

oogpunt met vooraan het vaccinatiebeleid en de dramatisatie naar voren gebracht door

de media, allen in een koets aangespannen met een paard van verwarring bij de

incompetente bevolking, moe van tegenstrijdige en onvolledige informatie enerzijds en

van duistere complottheorieën en vooruitzichten anderzijds. 

Het Rabbinaat heeft haar uiterste best gedaan om al deze parameters los van elkaar te

zien en heeft zich een weg weten te banen door dit geheel en onze leden met

weloverwogen Halachische definities fysiek en emotioneel het jaar gezond en wel

doorgeloodst. Voor een tweede keer op rij en hopelijk ook de laatste, zullen wij nogmaals

ons nieuw jaar verwelkomen, aan corona denkend, met de Sefardische, poëtische wens

"Moge het jaar met haar vloeken eindigen en moge het jaar met haar zegens aanvangen”.

En ditmaal beslist met de boven uitgelegde uitroep Chizkoe! Wees sterk!

Sjaniem Rabot!
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"Met deze Sefardische, poëtische wens
zullen wij het jaar verwelkomen."

 

Benoeming van de
Chataniem 

Dit jaar hebben Parnassim de heer Amram Pinto tot

Chatan Tora en de heer Yigal Pinto tot Chatan Beresjiet

benoemd. Wij wensen hen van harte Mazaal Tob en

veel succes bij de voorbereidingen!

Tijdens de ochtenddienst van Rosj Hasjana, nadat de Parnas Eredienst op de Teba is gearriveerd,

leest de Chazan de benoeming van beide heren Chataniem. Gedurende de hele maand Tiesjrie zult

u de namen van de Chataniem telkens horen als er een Misjeberach (zegenspreuk) wordt gemaakt.

Gedurende Kal Nidré dragen de Chataniem het tweede en derde Sefer, getooid in kleurrijke goud

brokaten mantels en met erop de gouden kronen. 

De gesloten gouden kroon wordt gebruikt 
op Kipoer en op Siemchat Tora voor de 
Chatan Beresjiet. Foto: JHM. 



Bericht van de Parnassim 

…’t was me ’t jaartje wel lieve mensen...

Dat zong Wim Kan (lang geleden) tijdens zijn oudejaarsconferences en dat is hetgeen

mij het meeste bij blijft. Een bewogen jaar met onnavolgbare gebeurtenissen. 

We zien u graag de komende feestdagen bij onze

diensten en wensen u een gezond en voorspoedig

5782 toe, tiezkoe lesjaniem rabot!

Hartelijke groet, 

Uw College van Parnassim 

De impact van de pandemie geeft een onzeker gevoel omdat maatregelen nodig blijven

om het virus onder controle te houden. Maatregelen, zoals het moeten houden van

afstand, hebben grote invloed op het welbevinden van iedereen en veel mensen zijn

kwetsbaarder geworden. Tegelijkertijd kijken we met bewondering naar de mensen in de

zorg die zich inzetten voor de medemens. Laten we hopen dat het optimisme van het

kabinet (persconferentie 13 augustus) werkelijkheid wordt.

We hopen dat u zich veilig genoeg waant om onze activiteiten en met name de

erediensten bij te wonen. Onze kleine Gemeente moet het immers hebben van uw inzet,

College en Rabbinaat zijn er om u te ondersteunen. 
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Het was fijn dat dit bewogen jaar gezamenlijk

konden afsluiten met een lunch op Saba

Nachamoe (de 346ste verjaardag van de

Snoge) en recent met een BBQ op de Plaats,

op de dag dat de uitgestelde loting van Dotar

plaatsvond. 

Michael Minco mede namens Gideon Tahan, Marcelo Bendahan, Sara-Joan Pinto-

Sietsma, Gideon Senior Coronel en David Samama

De onlangs gehouden BBQ op zondag 29 augustus. 
Foto: Marcelo Bendahan

De Dotartrekking, in aanwezigheid van rabbijn Serfaty. 
Foto: Sam Herman



Een diamanten huwelijk voor
Cortissos

Er zijn maar weinig stellen die hun 60-jarig huwelijksfeest kunnen vieren. Snogeiros

Rudie (1939) en Elly Cortissos (1939) is het gelukt. Met een sleep kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen – 17 in totaal - in touw.

Een bijdrage van Carine Cassuto  
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Rudie kijkt niet alleen terug op een lang

huwelijksleven, maar ook op jarenlange

inzet voor Snoge. Als broekie van 23 jaar

werd hij lid van de Kerkenraad – een

voorloper van wat nu de Algemene

Ledenvergadering is - en later als parnaas

en drijvende kracht achter de restauratie

van Snoge in de jaren negentig.

Die binding was niet helemaal vanzelfsprekend. Het gezin Cortissos was na de Sjoa

gedecimeerd en de band met Snoge logischerwijs verwaterd. ,,Ik kom uit geen gezin. Er is

na de oorlog nooit meer een gezin geweest.‘’ Rudie groeide op in de onderduik. Zijn

moeder werd in Sobibor vermoord, met zijn vader werd hij na afloop van de bezetting

herenigd. ,,Mijn vader hertrouwde in 1949. Ik studeerde toen op Nyenrode. Hij overleed

toen ik twintig was. Ik was enig kind dus verder had ik niemand meer.’’

Van het religieuze leven had Rudie weinig meegekregen. ,,Mijn grootvader was nog actief.

Het huisje waar het winkeltje nu is, daar woonde mijn grootvader. Hij was samaas van de

gemeente. Mijn vader heeft na de oorlog wel eens in dat (religieuze) boek gekeken, maar

hij had het boek zo uit. Hij heeft het in de kast gezet, helemaal achterin. En er nooit meer

naar gekeken.’’

Maar dat hij Elly ontmoette was niet helemaal toevallig, al woonde zij na de oorlog in de

Zaanstreek. ,,Ik groeide op in een van oorsprong Amsterdams gezin, maar in de

Zaanstreek. Het was een areligieus, maar zeer bewust zionistisch gezin. Mijn moeder had

nog twee broers en ik had een pleegbroer.’’

Het huwelijk van Rudie en Elly Cortissos in 1961. 



Het was geen liefde op het eerste gezicht. Elly: ,,Ik vond hem te klein.’’ Rudie: ,,Ik vond

het wel een leuk meisje en niet te lang.’’ De eerste date was in Sheherazade, een dancing

aan de Nieuwe Amstelstraat, die jazzorkestjes had, waarna Elly met de laatste trein naar

huis ging.

In die tijd vond er nog een echte verloving plaats. Elly: ,,Er werd een receptie gegeven,

bij de ouders thuis, en dan kreeg je altijd een pindastel. Het burgerlijk huwelijk was op

vrijdag in Koog aan de Zaan en met wat familieleden hebben we koffie gedronken aan de

Zaanse Schans.’’

De choepa werd geregeld door Leo Palache, de vader van snogeiro Bram Palache. Dat

had nog even wat voeten in aarde, maar werd opgelost met Portugese souplesse.

,,Chacham Rodrigues Pereira vroeg mij naar de ketoeba van mijn ouders, maar, nee, die

was kwijt geraakt in de oorlog. Toen zei hij: een echtpaar Cortissos dat getrouwd is in

Snoge Den Haag, dat zal wel goed zijn.’’ Met de ringen voor het jonge stel was het van

hetzelfde laken en pak. De verlovingsringen waren aan de binnenkant gegraveerd – in

principe niet toegestaan volgens de halacha – maar de Chacham gaf de opdracht om de

ringen eens goed op te poetsen.

De choepa was in Snoge, met een receptie en diner in het Apollo Hotel, Elly: ,,Wel een

beetje stijf hoor. Als ik nu de foto’s zie. We zaten in een U-vorm, met een pianist erbij.’’

Door de choepa raakte Rudie betrokken bij Snoge. ,,Ik was een van de weinigen die er

nog was. Ze hebben mij gevraagd, ik denk dat het Jacques Baruch was (vader van

Snogeiro Daan Baruch), die vroeg of ik lid van de kerkenraad wilde worden. Ik was het

jongste lid van de kerkenraad ooit.’’

De installatie als kerkenraadslid was nog een hele gebeurtenis. ,,Je moest eerst de

ma’amad uit en wachten tot je werd geroepen. Arie Pais was toen voorzitter van de

kerkenraad. Je moest blijven staan terwijl je werd toegesproken. Het was niet de

bedoeling dat je de eerste drie vergaderingen iets zou zeggen. Dat herinner ik me als de

dag van gisteren en zo ben ik erin gerold.’’

Lees verder op de volgende bladzijde. >>>
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"Ik was het jongste lid van de
kerkenraad ooit."

 



Nu is Rudie nog steeds actief, bijvoorbeeld als gastdocent die

lessen over de Sjoa op middelbare scholen geeft. Hij is

daarmee begonnen na zijn optreden als mede-aanklager in

het Demjanjuk-proces, de Oekraïense kampbeul die in

Sobibor huishield. ,,Mijn moeder is vermoord in Sobibor.

Daarom mocht ik erbij zin. Tot het proces dacht dat ik dat ik

die lessen niet zou kunnen geven omdat het te emotioneel

zou zijn. Na het proces ben ik daarvan teruggekomen.

Mensen moeten weten wat er heeft gespeeld, wat zich in de

menselijke geest kan afspelen.’’

7DE PHOENIX -  SEPTEMBER 2021  |  5782

,,Als je me vraagt of het moeilijk was, zeg ik ja, het was niet gewoon moeilijk het was heel

moeilijk. Het is voor mij een van de heftigste periodes in mijn leven geweest. Om daar

tegenover een man te staan die mijn moeder met een hond en een zweep de trein uit

heeft geslagen. Maar het was ook een stukje genoegdoening. Het is het laatste wat je voor

je familie kunt doen. En aan de andere kant kon ik mijn eigen verhaal een keer kwijt.’’

Over de toekomst van Snoge als Portugese gemeente is Rudie niet optimistisch. ,,We

hebben nog 450 leden ,waarvan misschien 100 Portugees. Er zijn nog tien, vijftien

naamdragers. Ik kan ze allemaal opnoemen. De namen die er nog zijn, zij hebben de

gewoonten en tradities niet doorgegeven. Ze zijn gemengd gehuwd of willen er niets meer

mee te maken hebben. Ze hebben alleen meisjes gekregen of geen kinderen of de

kinderen zijn naar Israël gegaan.’’ 

Des te lastiger omdat Snoge op haar eigen geschiedenis drijft. ,,De gemeente is altijd een

gemeente geweest waarbij de historische band met het gebouw, met de geschiedenis een

belangrijker rol speelden dan het religieuze. Het was wel een vrome gemeente, maar men

ging er makkelijker mee om dan de Hoogduitsen. We vragen niet hoe je komt, maar dat je

komt. Zo gingen de Portugezen altijd met elkaar kom.’’

Over de geheimen van een goed huwelijk kunnen Rudie en Elly kort zijn. Rudie: ,,Je moet

accepteren, slikken, soms een beetje toegeven. Vroeger maakten we wel eens ruzie. Maar

het is geven en nemen, begrip voor elkaar hebben. Soms is de een wat krachtiger, dan de

ander, maar uiteindelijk word je elkaars steun en toeverlaat.’’

Rudie Cortissos (r) tijdens een 
documentaire over Snoge. 

"Er zijn nog tien, vijftien naamdragers."
 



Hechal onder handen 

Vorig jaar november is er een begin gemaakt met de restauratie van de Hechal. Destijds

heeft er een uitgebreid conditieonderzoek plaatsgevonden. Hierbij wil ik u graag op de

hoogte houden van de voortgang van de restauratie van het interieur van de Esnoga.

Een bijdrage van Netty Wenderich   
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Het conditieonderzoek vormt de leidraad

voor de voortgang van de restauratie. In

augustus zijn de restauratiewerkzaamheden

weer hervat worden en zal er gedurende een

maand aan het onderste deel van de Hechal

gewerkt worden. Deze keer zal ook het hang

en sluit werk van de Hechal onder handen

genomen worden. Doel hiervan is het goed 

lopend maken van sloten, grendels en scharnieren. Ook zullen de sleutels nagekeken

worden en indien nodig duplicaten worden gemaakt.

Verder wordt het fineer (houten afwerklaag) hersteld en aangevuld. In het verleden zijn

sommige delen van het fineerwerk behandeld met een soort harslaag. Dit geldt vooral

voor de ornamenten. Jammer genoeg is hierbij een gedeelte ook op de zuilen terecht

gekomen, wat een storend beeld geeft. Dit zal worden verwijderd. Het midden, front en de

zijkanten tot aan het hoofdgestel zullen worden schoongemaakt.

Harslaag op de zuilen van de Hechal. 

Op dinsdag 24 augustus is men gestart met een proefrestauratie

van het goudleer van de Hechal. In het totaal gaat het om 55,4

m2, waarvan 35,6 m2 wolvlok goudleerbehang.

Dit behang is zeer zeldzaam. Dit is het enige wolvlokbehang dat

op zijn originele plek hangt, dat wil zeggen: in de kast. Uit het

onderzoek is wel gebleken dat er in het verleden verschillende

aanpassingen zijn gedaan. Aan de hand van de proefrestauratie

zal de te volgen restauratieprocedure bepaald worden.

Daarnaast vinden er nu ook klimaatmetingen plaats in de kast.

Wij houden u op de hoogte! 
Restauratie Nijhoff Asser houdt 
zich bezig met de proefrestauratie. 



Voorstel naar 350  jaar Snoge:
herstel “zecher lachoerban” naar
oorsprong

Deze brief heb ik eind vorig jaar geschreven aan het College van Parnassim, het bestuur

van de stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlietische Gemeente (CEPIG) en de

directie van het Joods Historisch Museum (JHM) als verzoek om ter gelegenheid van

het aanstaande 350- jarig bestaan van onze Snoge het “zecher lachoerban” in haar

oorspronkelijke glorie te herstellen.

Een bijdrage van Jaap Sondervan 
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Alom wordt verteld dat de 'splinter' onder de

damesgalerij aan de rechterkant van de Snoge

daar is aangebracht als “zecher lachoerban”,

het aandenken aan de verwoesting van de

tempel. Splinter die bekend staat als "zecher lachoerban". 

Toevallig viel mijn oog op een artikel in de Vrijdagavond van 31 juli 1925 (jaargang 2, nr. 18,

p. 4) van de hand van Chacham Palache z'l dat dit verhaal ontmaskert als onzin.:

De ouderen van dagen onder ons zullen zich echter nog herinneren, dat zich ter rechterzijde van de

groote deur aan de Zuidzijde der Synagoge, tegenover de „Parnassim-bank", een onafgewerkt stukje

muur bevond, dat noch betimmerd, noch met pleisterwerk bestreken was, zoodat men de

metselsteenen heel duidelijk kon zien. Voor velen bleef dit een raadsel, daar zij zich afvroegen: hoe is

het toch mogelijk, dat in zóó een monumentaal Gebouw, waaraan blijkbaar geen moeite en kosten

zijn gespaard om het der volmaaktheid nabij te brengen, zulk een grove ontsiering, zulk een droef

blijk van nalatigheid of wanorde is blijven bestaan, en door opvolgende geslachten is geduld?

De ingewijden evenwel wisten beter: aan hen was het duidelijk gemaakt, dat dit geen gevolg van

achteloosheid, nalatigheid of wansmaak was, maar uit piëteitsgevoel jegens het voorgeslacht; uit

vroomheidszin om ten alle tijden en onder alle levensomstandigheden te denken (en dit met de daad

te toonen) aan de verwoesting van onzen Tempel, die eenmaal een sieraad en kroon van ons volk...

Lees verder op de volgende bladzijde. >>> 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:36519:mpeg21:pdf
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:36519:mpeg21:pdf


was, en om gevolg te geven aan den wenk van onze geleerden om, na de verwoesting van den Tempel,

geen praalgebouw geheel voltooid of afgewerkt te maken, maar er, als een droeve herinnering aan dit

luisterrijk verleden, een plek onvoltooid te laten (zie Sjoelchan Ngaroech, Orach Chajiem §560, 1). 

Toch moet het niet aan boos opzet, maar aan onkunde van een der latere Besturen of Bouw-

Commissies worden geweten, dat zij, in de meening daarmede een fout (?!) van hun voorgangers te

herstellen, dit onooglijk plekje voor goed aan ons oog onttrokken hebben.

De door de Chacham gemelde ”foutherstelling” zal waarschijnlijk plaats hebben gevonden

tijdens de restauratie van 1852-1854. De genoemde “ouderen van dagen” zullen in 1925 rond

de tachtig  jaar zijn geweest. De Chacham zelf was toen 67 jaar. Oorspronkelijk was niet een

splinter “zecher lachoerban”, maar een stuk onafgewerkte muur, om “te denken (en dit

met de daad te toonen) aan de verwoesting”, zoals ook in de Talmud (BB 60:2) en onder

andere in de door Chacham Palache geciteerde Sjoelchan Ngaroech passage wordt

vermeld.
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Diverse experts denken dat de splinter, als “zecher lachoerban” later is aangebracht. Dat

lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Als het er in 1925 al was geweest, had de Chacham dat zeker

gemeld. Als het tijdens de restauratie van 1955 zou zijn aangebracht, dan hadden wij dat

geweten, deze restauratie is door onze ouders uitgevoerd.  

"Deze splinter voldoet niet aan de
halachische eisen."

 

Bovendien is er een tweede splinter onder de

damesgalerij, meer naar rechts aan dezelfde

kant. Waarom zou een tweede splinter zijn

aangebracht? Dat de “zecher lachoerban”-

splinter meer opvalt, komt omdat deze bij de

laatste restauratie (2009-2011) in een andere

kleur is geverfd. Voorheen was er geen enkele

aanduiding naar een speciaal karakter van De andere "splinter". 

welke splinter dan ook. Het lijkt mij duidelijk: op een gegeven moment is men een

bestaande imperfectie in het gebouw, bij gebrek aan beter, gaan aanduiden als “zecher

lachoerban"-splinter. Deze splinter is zeker nooit bewust aangebracht om te fungeren als

“zecher lachoerban” en voldoet ook niet aan de halachische eisen. >>>



Ik denk dat het verhaal van de splinter naar het rijk der fabeltjes moet worden verwezen, of

ten minste moet worden voorzien van de juiste historische context. Zoals gezegd, voldoet

de splinter niet aan de halachische voorschriften. “Zecher lachoerban” moet een stuk

ongemetselde muur zijn.

Mijn voorstel 

Over vier jaar, in 2025, zullen wij met G’ds hulp het 350-jarig bestaan van onze Snoge

gedenken. Laten wij ter ere van deze bijzondere verjaardag de ”foutherstelling” ongedaan

maken, en het “zecher lachoerban” in de oorspronkelijke staat herstellen door een stuk

metselwerk van ca. 50 bij 50 cm “ter rechterzijde van de groote deur aan de Zuidzijde der

Synagoge, tegenover de „Parnassim-bank” naar het oppervlak  te brengen, zoodat men de

metselsteenen heel duidelijk kan zien". We bereiken dan twee doelen: we maken het

“zecher lachoerban” in overeenstemming met de halacha en herstellen een stukje Snoge

naar de situatie van 1675. Het fabeltje van de splinter kan dan als een anekdote aan toeristen

worden verteld. 

Ik heb hierover contact gehad met het rabbinaat, hetwelk bevestigt dat mijn theorie klopt

(zie responsum rabbijn Serfaty) en zelfs bepaalt dat vanuit halachisch oogpunt de oude

situatie moet worden hersteld.

Kunt u zich een mooier verjaardagscadeau voorstellen?
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Zo zou het "zecher lachoerban" eruit kunnen gaan zien, rechts van de deur.

https://www.esnoga.com/wp-content/uploads/2021/01/Zecher-Lachoerban-12.2020.pdf


Hugo Walg werd op 12 augustus/4 Eloel 75 jaar. 

Gideon Coronel werd op 14 augustus/6 Eloel 40 jaar. 

Chiel de Lara werd op 31 augustus/23 Eloel 75 jaar. 

Joël Boosman werd op 4 september/27 Eloel 30 jaar. 

Lex en Hellen Bolle vierden op 10 juli/1 Av hun 40-jarig huwelijksjubileum. 

Michael en Judith Minco vierden op 25 augustus/15 Eloel hun 30-jarig

huwelijksjubileum. 

Speciale verjaardagen

Huwelijksjubilea

Snogetijden Hoge Feestdagen
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Verjaardagen en jubilea


